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„A legfelsőbb bíróság hely-
reállította a törvényességet. 
Csak politikai befolyásra 
születhetett volna más ítélet” 
– jelentette ki a Krónikának 
Kincses Előd ügyvéd, miután 
visszavonhatatlan ítéletben 
adtak igazat az örökösöknek 
az árkosi Szentkereszty-kastély 
visszaszolgáltatása ügyében.

 » BÍRÓ BLANKA

V égleges és visszavonhatatlan 
ítéletben mondta ki a buka-
resti legfelsőbb bíróság, hogy 

nem vizsgálják felül a visszaszol-
gáltatást: az árkosi Szentkereszty-
kastély az örökösök, a Jankovich-
Bésán család tulajdonában marad. 
Azaz a legfelsőbb bíróság elfogadta 
az örökösök fellebbezését a galaci 
táblabíróság tavaly novemberi 
döntése ellen, amely elrendelte a 
jogerős visszaszolgáltatás felül-
vizsgálatát. A bíróság honlapján 
közzétett végleges ítéletből kide-
rül, elutasították, hogy a kulturális 
minisztérium belépjen az örökö-
sök elleni perbe, ugyanakkor több 
mint 30 ezer lejes perköltség kifi ze-
tésére kötelezik a pert indító Árkosi 
Kulturális Központot.

„A román titkosszolgálat 
ellen harcoltunk”
„A legfelsőbb bíróság helyreállí-
totta a törvényességet. Csak poli-
tikai befolyásra születhetett volna 
más ítélet. A galaci táblabíróság 
döntésének semmi köze nem volt 
a jogrendhez” – értékelt a Króni-
kának Kincses Előd, az örökösök 

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG VÉGLEG RENDEZTE AZ ÁRKOSI ÉPÜLET TULAJDONJOGÁT, DE MÉG FUTNAK LEZÁRATLAN PEREK

Az örökösöké marad a Szentkereszty-kastély

Illetéktelen ragaszkodás. A művelődési központ nem volt hajlandó kiköltözni a visszaszolgáltatáskor

 » Az egyik 
örökös, a Dél-Af-
rikában élő 
Jankovich-Bésán 
Elemér már másfél 
hónapja beköltö-
zött a kastélyba, 
mert rendbe 
kellett tenni a 
családi kápolna 
megrongálódott 
tetőzetét.

ügyvédje. Hozzátette: hosszadal-
mas, kínkeserves per volt, mivel „a 
román titkosszolgálat ellen kellett 
harcolniuk”. Az ügyvéd felidézte, 
a Sepsiszentgyörgy mellett talál-
ható kastély visszaszolgáltatásáról 
2012-ben jogerős döntést hozott a 
legfelsőbb bíróság, ennek 2015-ben 
végrehajtó szerzett érvényt, kila-
koltatva az ott működő, a műve-
lődési minisztérium fennhatósága 
alá tartozó kulturális központot. 
Az Árkosi Kulturális Központ azon-
ban két évvel ezelőtt két perújítási 
indítvánnyal élt olyan jogcímen, 
hogy új dokumentumok kerültek 
elő, és kérte a visszaszolgáltatás fe-
lülvizsgálatát.

A kastély államosítás előtti utolsó 
tulajdonosai Szentkereszty Béla és 

testvére, Erzsébet volt; a felperesek 
arra hivatkozva kérték a restitúció fe-
lülvizsgálatát, hogy Erzsébet szerepét 
nem tisztázták a visszaszolgáltatás 
során. Azzal érveltek, hogy a kastélyt 
nem a kommunisták államosították, 
hanem 1945-ben az Ellenséges Va-
gyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár 
(CASBI) már leltárba vette. Csakhogy 
az állam tulajdonjogát az államosí-
tási törvény alapján jegyezték be, és 
nem a CASBI által, minden dokumen-
tumot már 2002-ben megvizsgáltak – 
szögezte le Kincses Előd.

Még nincs teljesen vége
A tulajdonjog végleg tisztázódott, de 
még további perek vannak folyamat-
ban, amelyeket az ügyvéd reményei 
szerint hamarosan szintén lezárnak. 

Korábban a pénzügyminisztérium 
indított pert a Jankovich-Bésán csa-
lád ellen, követelve, hogy térítsék 
meg a Román Kommunista Párt ál-
tal a kastélyban végzett javítások 
ellenértékét. Valóban végeztek ja-
vításokat, hogy a kastélyt Nicolae 
Ceaușescu diktátor vadászlakként 
használhassa, de a követelés min-
den jogalapot nélkülöz, hiszen a 
2001/10-es törvény kimondja: az 
ingatlanokat abban az állapotban 
adják vissza a tulajdonosoknak, 
amilyenben a visszaszolgáltatási ha-
tározat pillanatában voltak – fejtette 
ki a jogász. Egy másik pert a tulajdo-
nosok indítottak az elvont haszonért, 
mert a jogerős visszaszolgáltatáskor 
az Árkosi Művelődési Központ nem 
volt hajlandó kiköltözni, ám lakbért 
sem fi zetett. Másrészt a kulturális 
központnak még mindig fellelhetők 
javai a kastélyban, amelyeket a fel-
szólítás ellenére sem szállított el; ha 
ezt hamarosan nem teszik meg, vég-
rehajtóhoz fordulnak – mutatott rá 
Kincses Előd.

Az egyik örökös, a Dél-Afrikában 
élő Jankovich-Bésán Elemér már 
másfél hónapja beköltözött a kas-
télyba, mert rendbe kellett tenni a 
családi kápolna megrongálódott 
tetőzetét. Az egykori árkosi udvar-
házat báró Szentkereszty Zsigmond 
és felesége, gróf Haller Anna 1870 
körül bővítette kastéllyá, fi uk, id. 
báró Szentkereszty Béla építtette át 
jelenlegi formájára, és az ő fi a, ifj . 
Szentkereszty Béla örökölte meg. Az 
államosítás után árvaház, iskola, ter-
melőszövetkezet működött az ingat-
lanban, majd a Román Kommunista 
Párt alakította át vadászkastéllyá a 
diktátornak. A rendszerváltás után a 
művelődési minisztérium központja 
rendezkedett be az épületbe.
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 » BARABÁS ORSOLYA

Védelmet kérnek a gyergyószent-
miklósi kórház sürgősségi osz-

tályán dolgozók, miután pénteken 
hajnalban egy beteg hozzátartozói 
bántalmaztak egy orvost és egy asz-

szisztenst. Eltörtek az ujjai, illet-
ve az arcán is megsérült az orvos, 
az asszisztens pedig könnyebben 
megsérült, amikor a kórházba be-
hatoló személyek bántalmazták 
őket. A támadók az egészségügyi 
intézmény kerítésén átmászva ju-
tottak be, majd nekiestek az ügye-
letes orvosnak, aki távozásra szólí-
totta fel őket.

A helyi beteget szívproblémák 
miatt szállítottak be a kórházba, a 
rokonai népes csoportja nem sok-
kal később érkezett a helyszínre. A 
rendbontásnak a rendőrök vetettek 
véget. Nagy Zoltán, Gyergyószent-
miklós polgármestere azonnali in-
tézkedéseket rendelt el az agressziót 
követően. „Ami a gyergyószentmik-
lósi kórházban történt, megenged-
hetetlen, és azonnali intézkedéseket 
követel. Egyeztettem a kórházmene-
dzserrel, a rendőrfőnökkel és a pre-
fektusi hivatallal. Külföldi utamat 
megszakítva, hazautazom Gyergyó-
szentmiklósra” – jelentette ki az elöl-
járó. Hozzátette, olyan személyek 
szenvedtek súlyos bántalmazást, 
akik nap mint nap emberi életeket 
mentenek. „A kórházi dolgozók biz-

tonsága érdekében azonnali intéz-
kedések szükségesek” – tette hozzá 
a polgármester. Az ügyeletet vállaló 
egészségügyi dolgozók pénteken 
délelőtt a kórház udvarán gyűltek 
össze, és bejelentették, addig nem 
vállalnak feladatot a sürgősségi osz-
tályon, amíg az intézmény védelmét 
nem látják biztosítottnak. Az orvosok 
tevékenységét koordináló dr. Andrei 
Pretorian elítélte a történteket, és 
arra kérte a hatóságokat, hogy biz-
tosítsanak folyamatos védelmet az 
egészségügyi dolgozók számára. Az 
orvosokkal folytatott megbeszélésen 
a kórházmenedzser mellett a prefek-
tus és a rendőrség helyi parancsno-
ka is részt vett. Ezzel kapcsolatosan 
Ferenczy István kórházmenedzser 
a sajtónak bejelentette: nem marad 
sürgősségi ellátás nélkül a város, 
mindent megtesznek, hogy biztosít-
sák a megfelelő védelmet. A helyi 
rendőrség egyik járőrautójával folya-
matos, 24 órás szolgálatot teljesített 
hétfőig a kórház előtt, hogy amíg a 
további biztonsági intézkedéseket be 
tudjuk vezetni, addig se történhes-
sen még egy ilyen incidens. Hétfőtől 
pedig őrző-védő céget alkalmazunk 

– fejtette ki a gyergyószentmiklósi 
kórház vezetője. „Ami történt, meg-
engedhetetlen. Bejönnek a kórházba 
egy beteg miatt a roma közösségből, 
és az ügyeletes orvost megverik, az 
asszisztenst földre lökik? Ez ellen 
lépéseket kell tenni” – mondta el 
az eset kapcsán Len Emil, Gyergyó-
szentmiklós alpolgármestere. Meglá-
tása szerint egy kapus nem elegendő 
a kórházban. Elmondta azt is, hogy 
mire a 112-es sürgősségi számot hív-
ták, addigra már körülbelül húszan 
voltak a behatolók az intézmény 
területén. „Az orvos ujjai eltörtek, 
a biztonsági védőmaszkból kitört 
darabok a szeme fölött 1-2 cm-rel fú-
ródtak be, úgyhogy sebész kellett ki-
szedje a szilánkokat. Az asszisztens-
nő könnyebben megsérült, amikor 
meglökték és elesett” – idézte fel a 
történteket. Mint mondta, Gyergyó-
szentmiklós életében példátlan ese-
mény volt a pénteki erőszakos cse-
lekedet. Elítélendő, hogy veszélybe 
kerüljön egy orvos, miközben bete-
get igyekszik ellátni és megmenteni 
– tette hozzá. A rendőrség annyit 
közölt a helyszínen, hogy vizsgála-
tot indítottak az ügyben.

Kórházban vertek meg egy orvost Gyergyószentmiklóson
 » A támadók 

az egészségügyi 
intézmény kerí-
tésén átmászva 
jutottak be, majd 
nekiestek az 
orvosnak.

Az ügyeletet vállaló egészségügyi dolgozók bejelentették, 
csak akkor dolgoznak, ha biztonságban érezhetik magukat 




